
CECHY 

• Dynamiczne przetworniki hi-end Tesla
• Niezwykle lekka i ergonomiczna konstrukcja
• Posrebrzany, ultra elastyczny, odłączany przewód z modułem 

Bluetooth, mikrofonem i sterowaniem do smartfonów.
• Przeprowadzany za uchem przewód
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth® zapewnia swobodę ruchów
• Czas pracy słuchawek z użyciem akumulatora do 8 godzin
• Obsługiwane kodeki audio: Qualcomm® aptX™ i aptX™ HD, 

Advanced Audio Coding (AAC), kodek SBC
• Dioda LED wskazująca aktualny status pracy słuchawek
• Komunikaty głosowe o poziomie baterii

OPIS

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Xelento Wireless z techno-
logią bezprzewodową Bluetooth® zapewniają wyjątkowo jednorodny, 
zrównoważony dźwięk. Użycie przetwornika Tesla, poza krystalicznie 
czystym dźwiękiem, zapewnia niezwykle wysoką sprawność dzięki 
zastosowaniu potężnego pierścieniowego magnesu neodymowego.

Za pomocą aplikacji beyerdynamic MIY można w pełni spersonalizo-
wać dźwięk swoich bezprzewodowych słuchawek Xelento. Sercem 
tej aplikacji jest wielokrotnie nagradzana technologia personaliza-
cji dźwięku Mimi Hearing Technologies pozwalająca na precyzyjne 
dostrojenie dźwięku do osobistego profilu słuchu użytkownika. Apli-
kacja dostarcza także informacje o nawykach odsłuchu, co pozwala 
chronić słuch. Aplikacja jest dostępna dla Apple iOS i Android, można 
ją pobrać z Apple App Store i Google Play Store.

Wyjątkowo smukła i lekka konstrukcja oraz ergonomiczna obudowa 
i doskonale dopasowane wkładki douszne wzorowane są na anatomii 
ludzkiego ucha. Słuchawki zapewniają doskonały komfort podczas 
noszenia przy maksymalnym tłumieniu hałasu otoczenia. 

W zestawie Xelento Wireless znajdują się dwa kable. Kabel z modu-
łem Bluetooth® jest wyposażony w zintegrowany pilot zdalnego ste-
rowania z mikrofonem. Przyciski głośności pozwalają na jej zwięk-
szanie i zmniejszanie. Przycisk wielofunkcyjny służy do włączania 
i wyłączania zestawu słuchawkowego, odbierania i kończenia połą-
czenia lub kontrolowania muzyki. Komunikaty głosowe o poziomie 
naładowania baterii ułatwiają użytkowanie.

Kabel przyłączeniowy z wtykiem mini-jack (3,5 mm) wyposażono 
w pilot zdalnego sterowania* z mikrofonem i trzema przyciskami słu-
żącymi do kontrolowania połączeń oraz sterowania odtwarzaniem 
i głośnością multimediów.

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania, ultra ela-
styczny kabel z posrebrzanymi przewodnikami jest przeprowadzany 
za uszami, pozwala to także uniknąć uciążliwego szumu ocierającego 
się kabla.

* w przypadku niektórych urządzeń może nie działać regulacja głośności lub niektóre funkcje.

Xelento Wireless
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wyłączny dystrybutor:

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

SPECYFIKACJE
Typ przetwornika ...........................dynamiczny, Tesla
Konstrukcja ......................................zamknięta
Pasmo przenoszenia ......................8 – 48,000 Hz
Impedancja nominalna ..................16 Ω
Nominalny SPL ................................110 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Mocy wyjściowa .............................100 mW
T.H.D .................................................< 0.2% @ 500 Hz
Rodzaj słuchawek ..........................dokanałowe
Długość przewodu .........................0.38 m, odłączany (z baterią)
Bluetooth® ......................................wersja 4.2
Pasmo przenoszenia ......................2.4000 – 2.4835 GHz
Moc transmisji ................................10 mW
Klasa mocy .......................................2.0
Obsługiwane profile ......................HSP, HFP, A2DP, AVRCP, GAVDP
Obsługiwane kodeki ......................aptX™, aptX™ HD, AAC, SBC
Zasięg ................................................do 10 m
Żywotność baterii ..........................do 8 godz. 
Czas ładowania ...............................75 minut
Zakres temperatur działania ........0-35° C
Pojemność baterii ..........................130 mAh
Gniazdo ładowania ........................Micro USB
Waga bez kabla ...............................7 g
Waga z kablem................................22 g

AKCESORIA W ZESTAWIE

• kabel przyłączeniowy z modułem Bluetooth® z pilotem
• kabel przyłączeniowy z pilotem,  4-pin mini-jack (3.5 mm)
• 7 par silikonowych wkładek dousznych 
• 3 pary wkładek dousznych  (Comply™ typ Tx-500) 
• klips do kabla
• klips do baterii
• etui
• 1 dodatkowa para siateczek ochronnych na falowody


